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VELKOMMEN PÅ 1992
ESBJERG STATSSKOLE

Velkomst ved formanden
for skolens bestyrelse
Knud Svarrer
Formand for Esbjerg Statsskoles bestyrelse
Formand for Esbjerg Statsskoles Forældre- & Støtteforening

Frø - føl - kaniner er nogle af de slang
udtryk der bruges om nye 1. g’ere på
gymnasieskolerne landet over. Disse
betegnelser er ikke blot udtryk for, at de
ældre elever er kommet igennem deres
første år på gymnasiet og nu lægger en
vis distance til de omstillinger, de har
været igennem, men også en positiv til
kendegivelse til de nye elever, som end
nu engang vover springet til en omstil
lingsproces, som både er spændende,
hård og ikke mindst udfordrende. I vir
keligheden er der tale om en velkomst til
at betræde de traditionsrige stier på
skolen!
Esbjerg Statsskole har i godt 100 år
markeret sig som en kulturinstitution i
Esbjergs indre by. Samspillet mellem
byen og skolen vil ikke blive mindre i
disse år, hvor diskussionerne går om
kring det at skabe liv i den indre by. Her
er Esbjerg Statsskole en naturlig og in
tegreret del i skolelivet, kulturlivet og
gadebilledet, og dermed i den indre bys
kamp for overlevelse. Samtidig er byen
naturligvis også en inspiration for ele
verne gennem sin nærhed og sit miljø. 2
partnere hvor ingen kan undværes!
Sidste år så Esbjerg Statsskoles Be
styrelse og Esbjerg Statsskoles Foræld
re- & Støtteforening dagens lys. Besty
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relsen blev i princippet ansvarlig for
skolens budgetlægning m.v. og har til
forskel for tidligere ordninger fået befø
jelser og ansvar. Det vil i vid udstræk
ning sige beføjelser og ansvar til at ad
ministrere mindre bevillinger, hvilket i
sig selv er deprimerende, men forment
lig nødvendigt. For bl.a. at kompensere
for disse mindre bevillinger dannedes
Forældre- og Støtteforeningen med det
formål at støtte Esbjerg Statsskoles ak
tiviteter på områder, hvor det offentlige
ikke yder hjælp, eller hvor denne hjælp
er utilstrækkelig (f.eks. kulturelle formål,
rejser og ekskursioner, sportsaktiviteter
m.v.). Der skal derfor herfra lyde en op
fordring til forældre, gamle elever og an
dre med interesse for Esbjerg Statssko
le til at tegne medlemsskab i forenin
gen.

Sluttelig ønskes alle 1. g’ere, ældre
elever og skolens faste stab velkommen
til et godt skoleår 92/93.

K. Svarrer

Introduktion til
Esbjerg
Statsskole

Velkommen til din nye arbejdsplads,
hvor du skal tilbringe en væsentlig del af
din tid de næste tre år. Den første tid på
et nyt sted kan virke forvirrende. Nye
omgivelser, mange nye ansigter, nye
omgangsformer, nye regler. Dette intro
duktionsskrift er tænkt som en hjælp til,
at du hurtigt kan føle dig hjemme på din
nye skole. En del af oplysningerne kan
også være dig til nytte senere på skole
året.

Vi kan selvfølgelig ikke på de få sider
fortælle alt om gymnasiet, om fag, om
valgmuligheder, om eksamen.
Du vil få nærmere oplysning om dette
og meget andet i løbet af den første uge,
andre oplysninger vil blive givet i løbet af
skoleåret.

løvrigt er du (næsten) altid velkom
men på kontoret.

Forsidebilledet er en gengivelse af et maleri (uden titel) af Jørgen Steinicke (f. 1949),
indkøbt 1989 af Ribe Amts Kunstudvalg og uddeponeret på Statsskolen.1990. (Olie
på masonite).
Om sine billeder siger kunstneren: Kulturer mødes og sød musik opstår. Vi lever i en
broget, mangfoldig og ofte modsigelsesfyldt verden, hvor fortid og nutid tørner
sammen, Nord og Syd, Øst og Vest. I stedet for at nære frygt for dette møde, harjeg
i en stribe billeder valgt at se kulturmødet som en syntese, der åbner nye mulighe
der for mennesket, og som understreger, at vi trods alle forskelle til syvende og
sidst alle er hinanden lig.

Esbjerg Statsskole er en af seks gymnasieskoler under Ribe Amtsråd
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Esbjerg Statsskole
Svendsgade 19-21
6700 Esbjerg

Kontoret
Lærerværelset
Pedel
Mønttelefon
Skolens kontor er åbent kl. 9-14
Rektor:
Inspektor/rektors stedfortræder:
Bibliotekar:
Boginspektor:
AV-inspektor:
Datavejleder:
Skolesekretærer:

Studievejledere:

Pedel:
Pedelmedhjælper:
Kantinebestyrer:
Medhjælp:

tlf. 75
tlf. 75
tlf. 75
tlf. 75

12
12
12
45

46
41
44
19

88
98
54
69

Birger Kledal
ChrNorup
Bent Iversen
Aage Elvig
Palle Cavan
Ellen Husted Christensen
Grethe Andersen
Alice Mønster
Petra Nielsen
Hanne Andreasen
Ellen Husted Christensen
Lars Mikkelsen
Chr. Norup
Peter Smith
Flemming Larsen
Poul Erik Hansen
Tove Jeppesen
Niels Isaksen
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Forældreaftener

Forældreaften med lanciers.

Tak til alle involverede for en fornøje
lig aften, som sagtens kan gentages.

Som optakt til årets traditionsrige skole
bal d. 1. februar arrangerede skolen og
Forældre- Støtteforeningen en intro
duktionsaften i Quadrille des Lanciers,
skolens idrætslærere med Ruth Mikel
Jensen i spidsen stod for danseinstruk
tionen og André Demidoff for den musi
kalske side.
Der mødte ca. 70 forældre onsdag
den 22. januar for at deltage i fornøjel
serne, som fandt sted i den nyrestaurerede aula. Rammerne var altså lorden humøret hos de fremmødte ligeledes.
Kommet var forældrepar, enkeltperso
ner - øvede og nybegyndere. Opdelin
gen i kvadriller skete med passende
blanding, hvorefter dansen kunne be
gynde.
Lanciers er som bekendt en sel
skabsdans, der danses af fire par, og
dansen består af fem ture. Lanciers er
aktiverende, underholdende og mor
som. Den fremføres idag i en form som
stammer tilbage fra midt/slutningen af
forrige århundrede.
Efter godt og vel et par timers forløb,
hvor alle havde fået tag på trinene, var
næste programpunkt hyggeligt samvær
i kantinen med de medbragte/købte for
friskninger. Her glemte alle helt at Jen
sen gik forkert i kæden, at Olsen kon
sekvent startede med venstre istedet
for højre, at Pedersen ikke havde skiftet
uret fra venstre til højre arm under Her
remøllen.

Knud Svarrer.
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Forældreaften om genteknologi

Gener, DNA og gensplejsning har gen
nem mange år været en del af den te
oretiske biologiundervisning i gymna
siet. For mange elever er det imidlertid
et meget abstrakt område, som det er
vanskeligt at forstå. Derfor er elevernes
mulighed for at arbejde konkret og
praktisk med emnet af stor vigtighed.
Den mulighed foreligger nu, idet der er
givet mulighed for at inddrage små
praktiske genteknologi-forsøg i under
visningen. Forsøg, der på realistisk
måde viser de teknikker, der anvendes
på områder som fosterdiagnostik, kort
lægning af gener, genetisk fingeraftryk
og bioproduktion baseret på genmani
pulerede organismer.
For at forklare lidt mere om, hvordan
undervisningen i genteknologi kan
praktiseres i gymnasiet, afholdt biologi
lærerne tirsdag den 3. marts en foræld
reaften over emnet. Udover at give en
generel introduktion til de nye biotek
nikker blev der specielt focuseret på de
forsøg, der må laves i gymnasiet, og de
sikkerhedsforanstaltninger, de kræver.
Såvel forældre som elever sluttede op
om arrangementet med stort deltage
rantal og mange spørgsmål.

Hanne Skalborg Jensen/Ole Sand

Referat af forældreaften på Stats
skolen den 5. maj 1992.

Den 5. maj holdt vi et forældrearrangement på Statsskolen i forbindelse med
udstillingen »Motion styrker livet«. En lil
le, men interesseret skare mødte op kl.
19.30. Efter en gennemgang af udstillin
gen, både den historiske, den sociologi
ske og den fysiologiske del blev alle ud
styret med et ark papir til notering af re
sultater fra de eksperimentelle tests i
den fysiologiske afdeling. Alle gik på
med krum hals, og især mændene var
interesserede i at få målt deres kondital.
Der blev cyklet og svedt, nogle vendte
hjem mere tilfredse end andre. Især for

søget med hoppehøjde skuffede de fle
ste, men det er jo heller ikke oplivende
at skulle sammenligne sig med 16-19
årige. Dette var desværre forudsætnin
gen for at få sine resultater databehand
let på EDB, da der endnu ikke er frem
stillet et program for en ældre alders
gruppe. Til gengæld kunne man så be
nytte de store plancher i EDB-afsnittet
til sammenligning, hvor gennemsnittet
for alle aldersgrupper var angivet. I det
store hele klarede forældregruppen sig
over al forventning. Ja, alt i alt blev det
en god aften - med stor interesse og
god stemning!
Charlotte Schmidt

Skolebladet P.T.
P.T. er navnet på skolebladet.
Det blev døbt for 1 år siden, og navnet
betyder ikke noget, ud over at det ud
kommer pt., dvs indtil videre.
I de 8 numre, der er udkommet i sko
leåret 1991 -92 har der været artikler om
alle mulige emner, der har noget med
skolen at gøre, fx. fester, præsentation
af nye lærere og nye udvekslingsstu
denter, Operation Dagsværk, fællesar
rangementer, forholdet mellem lærerne
og eleverne, nyt fra elevrådet og Nep
tun. Og der har også været digte, tegne
serier, noveller, skrappe læserbreve og
meget, meget mere.

Kort sagt: et tæskelækkert blad.
P.T. er skrevet af både lærere og ele
ver, og det henvender sig til alle på sko
len. Om P.T. udkommer til næste år, er
der ingen der ved.
Det afhænger meget af, om du vil
være med. Der skal mange til at lave et
skoleblad, så derfor er det vigtigt, at
også du kommer, når der indkaldes til
det første redaktionsmøde efter som
merferien.
Bent Hovmand-Olsen
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Statsskolens
afgangselever 1992
Illustrationer: Årets musical
Romeo og Hende der...

3a

Beck, Christina
Brix, Brigitte
Busch, Rikke
Christensen, Christian Falkengren
Cimarosti, Lena
Fuglsang, Morten
Glahn, Tenna von
Gorzelak, Betina
Hansen, Jeanette
Høst, Tina
Jensen, Gitte Schou
Jensen, Marlene Køttrup
Jensen, Rikke de Lasson
Jeppesen, Ann-Ina Perera
Kristensen, Jette Lydom
Lauritsen, Alice
Lauritsen, Tina
Matras, Sandra
Nielsen, Trine Heidi
Olsen, Paulina Prohazka
Pedersen, Birgitte Wuth
Peick, Morten
Poulsen, Lone Fenger
Precht, Line
Ringtved, Mia
Svarrer, Pia Bøgen
Sø, Henriette
3b

Andersen, Tina Rahbæk
Bakkensen, Lena
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Christensen, Anna Bolvig
Christiansen, Britt Braa
Elbek, Jeanette
Falk, Jette
Jensen, Jan
Jespersen, Dorte
Johansen, Dorte Rafn
Jørgensen, Dorthe Nissen
Knudsen, Tabita Lindskov
Kock, Julie Daniela
Kristensen, Stine Bork
Krog, Merete
Michelsen, Lisbet
Nielsen, Anders Christian Møller
Nielsen, Marlene Sloth
Petersen, Helle Soon
Rasmussen, Annette Brinch Steen
Schmidt, Heidi Runge
Skau-Olsen, Iben
Struckmann, Christine
Sørensen, Anne Schow
Thomsen, Pia Kirstine
Toft, Carina
Waskonig, Susanne
Øhlenschlæger, Marlene Bohn
3c

Brink, Tina Angela
Clausen, Mette
Hansen, Christine Lentz
Hansen, Pernille Mahon
Helt, Charlotte Lyngsø
Hesselberg, Filine

Hvorslev, Mette
Jakobsen, Trine Wieghorst
Jepsen, Lisbeth
Knudsen, Annette Hallum
Kynde, Helle
Laigaard, Thomas
Larsen, Marianne Kirk
Lund, Vicki
Lundgaard, Helen Anette
Matthiesen, Tanja Nordahl
Mortensen, Mette
Møller, Lis
Nielsen, Bettina Joo Abildskov
Nielsen, Birgitte Majbrit
Odefey, Peter
Petersen, Thomsen Holst
Vind, Gro Mertner
Westerlund, Eva

3x
Berg, Even Skaalum
Bundgaard, Anne
Christensen, Heidi Birk
Engsted, Jan Sonnichsen
Hansen, Per Skals
Hansen, Pia Bjørn
Jensen, Helle Kærgård
Jensen, Søren Peter Kruse
Jørgensen, Henrik Korfits
Larsen, Torben Agersnap
Malmberg, Janne Klockmann
Mylin, Thue
Oust, Hanne Mols
Parnov, Liza
Pedersen, Kim Runge Uldahl
Rasmussen, Jens Bøg
Schleiss, Jesper
Skov, Allan
Ostergaard, Lars

3y
Beider, Rikke
Bertelsen, Barbara Beatrice
Christensen, Jens Christian S.S
Clausen, Thomas Uldahl

Jensen, Henrik
Knudsen, Morten
Mondrup, Kasper
Møller, Lisbeth
Okholm, Trine Kortsen
Poulsen, Anne Bjerg
Punnin, Piyasith
Sennels, Thomas
Søgaard, Iben
Sørensen, Hanne Risbjerg
Sørensen, Ulrik Amdi
Tannous, Robin
Tofte, Bente Anette
Vad, Karoline Elmose
Vanghøj, Jens Jakob

3z
Bak-Jensen, Andreas
Bang, Lars
Bertelsen, Marianne Klitgaard
Berthelsen, Kåre Ejnar
Eriksen, Thore Hammer
Fog, Rune
Gade-Kristensen, Birgitte
Hansen, Ulrik Bøg
Hansson, Christina
Ibsen, Carsten Skélmose
Jensen, Rikke Rahbek
Jørgensen, Peter Rabøl
Kirkegaard, Mette
Kromann, Lotte
Lauridsen, Sven-Erik Borch
Marker, Ann Frisenborg
Mortensen, Henriette Neergaard
Nielsen, Henning Peter Ibsen
Olesen, Maria Louise Gejsing
Pedersen, Marianne Krogsgaard
Rasmussen, Dorte
Skouboe, Peter Michael
Skousen, Anne Mette
Svarrer, Kasper
Sørensen, Gitte
Thulstrup, Lene
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3u

3v

Baggesen, Jan
Christensen, Gitte
Ebbesen, Michael
Hansen, Maiken
Hestbek, Poul Peder
Hjort, Lone
Jørgensen, Maiken Thyregod
Kjærgaard, Jeppe
Lundbæk, Jane Østergård
Madsen, Jan Henrik
Maigaard, Peter
Mikkelsen, Jean Bloch
Mortensen, Tina
Nguyen, Tan Loc
Nielsen, Anders Hald
Nielsen, Christina Monrad
Nielsen, Ditte Gersdorff
Novrup, Lars
Pedersen, Linda Kruse
Rieck, Bettina
Rotne, Asmus
Skjøth, Lisbeth
Troelsen, Jens
Vogt, Johnny Vind
Ørnskov, Dorthe

Bjerre, Karin
Christensen, Marianne Hvass
Dam, Ina
Didisheim, Jørgen Martin
Hansen, Brian Rudi
Haubjerg, Lisbeth
Hummelgaard, Thomas
Højberg, Merete
Jensen, Britt Grydholt
Jensen, Thomas Storkholm
Joensen, Kenneth
Jørgensen, Jes
Karlsen, Kenneth Lindblad
Kirk, Lennart Lindblad
Kjærsgaard, Kjartan Faurholdt
Lauridsen, Anders Nørgaard
Lydeking, Jeanette Rosendal
Mikkelsen, Simon Handberg
Pedersen, Anne Palsgaard
Pedersen, Charlie Fluger
Pedersen, Ove
Povelsen, Karina
Sørensen, Troels Kærgaard
Triel, Egon
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Mindeord
Eyvind Normann
Jespersen

Lektor Eyvind Normann Jespersen døde tirsdag d. 7. april 1992.
Eyvind Normann Jespersen var student fra Fredericia Gymnasium i 1949 og blev i
1958 cand. mag. fra Københavns Universitet med hovedfag i dansk og bifag i tysk.
Han blev ansat ved Esbjerg Statsskole den 1. august 1958.

I kraft af sin store faglige viden formåede han at engagere sine elever. Han var
samvittighedsfuld, punktlig og stillede store krav både til sig selv og til eleverne, li
gesom han afskyede overfladiskhed og ligegyldighed.

Han optrådte altid roligt og imødekommende, var en spændende kollega, der
hele sit liv var i udvikling menneskeligt som fagligt.
Han var afholdt, og ved frokostbordet på lærerværelset deltog han ivrigt i diskus
sionerne om alle mulige emner - lige fra de nyeste litterære strømninger til fodbold
og havedyrkning.
Skønt stilfærdig af væsen var han et selskabsmenneske, der blev værdsat for sin
smittende latter og sine gode festtaler.
Eyvind Normann Jespersen fratrådte sin stilling som lektor ved skolen i 1985 på
grund af sygdom.

For dem der kendte ham er hans alt for tidlige død et stort tab.
Aage Elvig og N. Chr. Norup.
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Mindeord
Tage Thoft

Forhenværende studielektor Tage Thoft afgik stille ved døden den 21. oktober 1991
i en alder af 78 år.

Tage Thoft stammede fra Randersegnen, og efter studentereksamen 1932 fra
Høng begyndte han studierne ved Københavns Universitet.
Tage Thoft kom som nyuddannet magister til Esbjerg Statsskole i 1938, hvor han
underviste i matematik, fysik og kemi indtil pensioneringen i 1981.
I sin lange aktive periode ved skolen oplevede Tage Thoft væsentlige begivenhe
der, som nu indgår i Statsskolens historie: Flytningen fra Skolegade til Svendsgade,
skolens forhold under besættelsen, tiden omkring maj 1945 og den eksplotionsag-tige vækst i 60’erne. Alt dette levendegjorde Tage Thoft for os yngre kolleger på en
særdeles inspirerende måde, og vi husker ham som den faste kronikør ved vore
Kyndelmisse fester.

Tage Thoft var skolens regnskabsfører i over 30 år og var i mange år desuden
censor i matematik ved den skriftlige studentereksamen.
Tage Thoft var i sine embedsår en central person på Statsskolen, en åben, nys
gerrig personlighed, altid villig til at efterprøve nye tankers værdi, altid klartil at ræk
ke en hjælpende hånd, yde en indsats.
Han var de svages talsmand, skolens sociale samvittighed, han stred altid for, at
Statsskolen var hele folkets skole.
I sin tid som pensionist kom Tage Thoft ofte på skolen, og han deltog gerne i sko
lens forskellige sammenkomster. Mindet om ham vil leve videre blandt os kolleger,
men også i høj grad blandt hans mange elever.
Birger Kledal
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Skolens
personale

Anny L. Amdisen
Rengøringsassistent

Grethe Andersen (GA)
Kontorassistent
Primulavej 3
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 13 30

Søren Hauge Andersen (SA)
Kemi, fysik, naturfag
Morbærlunden 79
6705 Esbjerg 0
Tlf. 75 14 46 84

Frants Andreasen (FA)
Samfundsfag, historie
erhvervsøkonomi
Præstegårdsvej 49
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 45 66

Hanne Andreasen (HA)
Tysk, fransk
Studievejleder
Styrmandsvænget 134
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 77 34

Joan Andreasen (JA)
Dansk, billedkunst, design
Præstegårdsvej 49
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 45 66

Peter Bak (PB)
Samfundsfag, historie
Karl Andersensvej 49
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 01 56

Margrethe Bendix
Rengøringsassistent
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Inge Brechling
Rengøringsassistent

Inger Buchard (IB)
Tysk, religion
Slotsvangen 6
6800 Varde
Tlf. 75 22 34 63

Palle Cavan (PC)
Engelsk, filosofi
AV-inspektor
Lumbyesvej 11
6800 Varde
Tlf. 75 22 23 80

E. Husted Christensen (Hu)
Matematik, datalogi
Studievejleder, datavejleder
Mølledammen 52
6800 Varde
Tlf. 75 21 14 89

Inger O. Christiansen
Rengøringsassistent

Janne Christiansen (JC)
Idræt, biologi
Kølhusvej 1
6862 Tistrup
Tlf. 75 29 10 24

Line Dam (D)
Engelsk, latin
Grønvangsvej 51
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 20 08

André Demidoff (AD)
Historie, musik
Bredmosevej 7, Øse
6800 Varde
Tlf. 75 29 84 17

Marianne Eldrup (ME)
Fransk, russisk
Jyllandsgade 143
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 28 62

Kirsten Elvig (KE)
Fransk, engelsk
Baldursgade 37
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 93 48

Aage Elvig (Eg)
Fransk, engelsk
Boginspektor
Baldursgade 37
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 93 48

Dorthe Fisker (DF)
Latin, græsk, old.
Skoleparken 7 /2
6705 Esbjerg 0
Tlf. 75 14 34 65

Torben Gents (TG)
Engelsk, idræt
Vesterled 2/b
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 17 61 51

Connie Gram (CG)
Engelsk, dansk
Hassellunden 89
6705 Esbjerg 0
Tlf. 75 14 27 73

John Fjord Hansen (F)
Matematik, fysik, naturfag
GL-tillidsmand
Vesterhavsgade 41
6700 Esbjerg
Tlf. 75 18 15 37

Poul Erik Hansen
Pedelmedhjælper
Bakkegårdvej 23
6851 Janderup

Preben M. Henriksen (MH)
Matematik, datalogi
Grønlandsparken 42 b
6715 Esbjerg V
Tlf. 75 15 44 29

Susanna Hovgaard
Rengøringsassistent

15

16

Bent Hovmand-Olsen (BH)
Dansk, engelsk
Liljevænget 4
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 64 59

Niels Isaksen
Medhjælper
Vædderens Kvarter 100
6710 Esbjerg V.

Bent Iversen (Iv)
Historie, dansk
Bibliotekar
Baldursgade 10
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 75 95

Hanne Niemann Jensen (HN)
Samfundsfag, dansk
Kærhaven 10
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 17 59 42

Hanne Skalborg Jensen (HS)
Biologi, kemi, sikkerhedsrepr.
Tangevej 92 a
6760 Ribe
Tlf. 75 42 21 26

Ruth Mikel Jensen (RM)
Idræt, dansk
Exnersgade 79/ll/tv
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 77 26

Viggo Jensen (VJ)
Fysik, matematik, naturfag
Gormsgade 96/3
6700 Esbjerg
Tlf. 75 15 52 82

Aage Kaasgaard Jensen (KJ)
Engelsk, dansk
Spangsbjerghaven 87
6700 Esbjerg
Tlf. 75 45 36 17

Åse Bjerre Jensen (ÄB)
Engelsk, fransk
Kastanielunden 49
6705 Esbjerg 0
Tlf. 75 14 57 63

Peter Jeppesen (PJ)
Matematik
Skemalægger
Kærhaven 10
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 17 59 42

Tove Jeppesen
Kantinebestyrer

Jens Peter
Sinding Jørgensen (SJ)
Historie, billedkunst
Lodsvænget 22
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 69 37

Ole Jørner (Jø)
Historie, oldtidskundskab
Kystparken 79
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 37 90

Birger Kledal (Kl)
Historie
Rektor
Jyllandsgade 143
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 28 62

Julianna Kovacs
Rengøringsassistent

Flemming Larsen (FL)
Pedel
Svendsgade 17
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 84 54

Ole Gadsbølle Larsen (OL)
Fysik, matematik, naturfag
Formand for pædagogisk råd
Vesterled 1,6731 Tjæreborg
Tlf. 75 17 61 83

Tommi Larsen (TL)
Geografi
Gabelsparken 81
6740 Bramming
Tlf. 75 17 27 94
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Jørgen Lind (JL)
Dansk, formning, pædagogik
Strandpromenaden 25
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 69 25

Ulla Lind (UL)
Fransk, dansk
Standpromenaden 25
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 69 25

Bent Lisdorf (L)
Fransk, dansk
Forumlundvej 8
6715 Esbjerg N
Tlf. 75 16 81 61

Hanne Madsen (HM)
Matematik
Tulipanvej 18
6705 Esbjerg 0
Tlf. 75 14 20 09

Lars Mikkelsen (Mi)
Historie, psykologi,
samf.fag, st.vejl.
Baggesens Allé 12 b
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 30 73

Alice Mønster (AM)
Kontorassistent
Lodsvænget 44
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 63 73

Petra Nielsen (PN)
Kontorassistent
Hejmdals Allé 34
Tlf. 75 14 25 91
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N. Chr. Norup (No)
Fransk
Inspektor, studievejleder
Kirkegade 126
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 58 47

Ole Olesen (O)
Fysik, kemi, naturfag
Karkovsallé 7
6740 Bramming
Tlf. 75 17 44 55

Ulla Olsen (UO)
Dansk, matematik
Niels Storgårdsvej 4
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 17 60 73

Angela Guski Osborg (AO)
Dansk, tysk
Gyvelparken 29
6760 Ribe
Tlf. 75 42 11 67

Bjørn Paulsen (BP)
Dansk, religion
Vardevej 36, Rousthøje
6818 Arre.
Tlf. 75 16 94 53

Eilif F. Pedersen (EF)
Biologi, musik
Løkkeshave 1, Sejstrup
6740 Bramming
Tlf. 75 17 28 17

Karen M. Pedersen
Rengøringsassistent

Kirsten Pontoppidan (KP)
Biologi, geografi
Alsbrovej 5
6740 Bramming
Tlf. 75 10 13 30

Jess Rasmussen (Ra)
Idræt, samfundsfag
Briggen 59
6710 Esbjerg
Tlf. 75 46 04 56

Margrete Hedegaard Rasr
Musik, geografi
(MR)
Hans Jacobsvej 6
6760 Ribe
Tlf. 75 42 44 91

Jens Risom (JR)
Dansk, religion
Højtoftevej 35
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 94 06
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Alice Runge
Rengøringsassistent

Grethe Rørkjær
Tillidskvinde for
rengøringsassistenterne

Ole Sand (OS)
Biologi, kemi
Nørregade 24, lej. A9
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 88 96

Charlotte Schmidt (CS)
Fransk, idræt
Spangsbjerghaven 32
6700 Esbjerg
Tlf. 75 45 75 42

Peter Smith (PS)
Tysk, dansk
Studievejleder
Havnegade 9
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 77 05

Clifford Storkholm (St)
Fysik, kemi, teknikfag,
naturfag
Blomsterparken 62
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 05 44

Ulrik Ullersted (UU)
Spansk, engelsk
Kongensgade 89,
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 57 42
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Henny Wad (W)
Dansk, engelsk
Bjarkesgade 15
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 44 56

Opslagstavlen

ADRESSEFORANDRING

BIBLIOTEKET

skal straks meddeles kontoret.

Åbningstid: 7.30-16.25.
Indhold: Tidsskrifter, opslagsværker,
faglitteratur, lærebøger, dansk og uden
landsk skønlitteratur.
Brug: Lektielæsning, gruppearbejde, lit
teratursøgning. Vejledning i brug gives
af de respektive faglærere.
Udlån: I frikvarteret 9.45-10.00.
Lånetid: Een måned. Bøder ved for sen
aflevering opkræves af bibliotekaren.
Bogønsker: Ønsker om indkøb af nye
bøger afleveres til et medlem af biblio
teksudvalget.
Bibliotekar: Bent Iversen.

AIDS
Der findes endnu ingen medicin eller
vaccine mod AIDS; og AIDS er dødelig,
men det er let at undgå den. AIDS er en
seksuelt overført lidelse. Brug derfor
kondom ved samleje -og under hele
samlejet.
Så undgår du også de andre seksuelt
overførte sygdomme og uønsket gravi
ditet. Der er opsat kondomautomater på
skolen.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE

ydes af amtet, når man selv har betalt de
første 185 kr. pr. måned (formentlig), og
når man bruger billigste offentlige trans
portmiddel. Har man ikke søgt nærme
ste skole, skal man yderligere betale
halvdelen af, hvad kortet koster udover
de 185 kr. pr. måned.
I tilfælde af sygdom eller midlertidig
invaliditet ydes der vederlagsfri befor
dring til eleven. (Henvendelse herom til
skolen).
Kun undtagelsesvis ydes tilskud til
kørsel med eget befordringsmiddel. An
søgning fås på kontoret.

BØGER
Når du begynder din skolegang på
Statsskolen skal du selv anskaffe dig:
1) Lommeregner
2) Dansk-engelsk, Engelsk-dansk ord
bog, Gyldendals Røde.
3) Ordbøger til 2. og 3. sprogvalg, Gyl
dendals Røde.
4) Retskrivningsordbog.
Skolens bestyrelse har besluttet, at fo
tokopiaftalen for skoleåret 1992-93 er
300 kr. pr. elev.

De bøger, der udleveres til dig, er et
lån fra skolen. De skal holde til flere ele
ver end dig, derfor forventes det, at du
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binder dem ind, så de ikke slides for me
get, at du undlader at skrive i dem, og at
du opbevarer dem forsvarligt.
Desuden skal du skrive dit navn og
din klasse inde i bogen som dokumen
tation for, at du er den nuværende låner.
Beskadigede eller bortkomne bøger
skal erstattes af låneren.
Bogdepotet findes i kantinen. Hvis du
har mistet en bog eller skal have udleve
ret eller byttet bøger, skal du henvende
dig i depotet.
Skolens boginspektor er Aage Elvig.

CYKLER
Se parkering.

DATALOKALE

Eleverne har adgang til at benytte ud
styret i datalokalet i skolens åbningstid.
ORDENSREGLER FOR BRUG AF DA
TALOKALET:
1) Der må ikke forefindes mad og drik
kevarer i lokalet.
2) Der må ikke installeres spil på maski
nerne
3) Man må selvfølgelig ikke ændre i op
sætningen af maskinerne eller slette/
ændre i de installerede programmer
4) Meddelelse om fejl skal gives til da
tavejlederen (Hu).
Brug gerne tavlen.

bejdsglæde og følgelig stort udbytte.
Ofte er sådanne ekskursioner forbundet
med et vist forarbejde hjemme på sko
len, og det indgående arbejde som en
ekskursion indebærer vil altid være led i
klassens eksamenspensum. Således er
deltagelse i ekskursion obligatorisk.
Skolen yder normalt ikke tilskud til dæk
ning af udgifterne.

ELEVRÅDET

I de første uger af det nye skoleår væl
ges repræsentanter og suppleanter af
de enkelte klasser, mens formandska
bet vælges internt i elevrådet. For
mandskabet består af 6 elever fra for
skellige årgange.
Vi opfordrer de nye elever på Esbjerg
Statsskole til at møde op til elevrådsmø
derne, eventuelt stille op til formandska
bet, og være aktiv, da elevrådet er en
forudsætning for godt miljø på skolen.
Det medansvar rådet varetager forud
sætter, at der arbejdes på tre planer: In
ternt på skolen, på amtsplan og på
landsplan.
Elevrådet forbereder DIG på medbe
stemmelse i et demokratisk samfund.
Og husk: Elevrådet er til for elevernes
skyld og ikke omvendt.

FERIEPLAN 1992/93
Datavejleder: Ellen Husted.

EKSKURSIONER
I alle fag kan der afholdes ekskursi
oner af en eller flere dages varighed.
Disse har altid et fagligt og et socialt for
mål, og den ændrede arbejdsform i for
hold til normal skolegang giver stor ar
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Pædagogisk råd og elevrådet indstiller:
1) Efterårsferie i uge 42 12/10-16/10
incl.
2) Juleferie fra 24/12 til søndag 3/1 -93.
3) Vinterferie i uge 7 1993.
4) Påskeferie fra 3/4 til og med 12/4-93.
5) Sommerferie fra 19/6-93
6) Skoledag 23/12, 13/4 og 16/4-93,
eksamensdag fredag 21/5.

Skolen afholder forældremøder for
1g’s forældre i september/oktober og
for alle klasser i december efter 1. ka
rakterbog, der kommer i november.

enhver med interesse for Esbjerg Stats
skole (f.eks. tidligere elever, ansatte og
forældre til tidligere elever m.v.)
§ 3. Kontingent og Regnskabsperiode:
stk. 1., foreningens midler tilvejebringes
ved medlemskontingenter og ved evt.
andre foranstaltninger på bestyrelsens
initiativ. Kontingentperioden følger sko
leåret. Foreningens regnskabsår er
01.07 til 30.06.
§ 4. Generalforsamling:
stk. 1., foreningens øverste myndighed
er generalforsamlingen.
stk. 2., afgørelser på generalforsamlin
gen træffes ved simpelt stemmeflertal
blandt fremmødte medlemmer. Der kan
stemmes ved skriftlig fuldmagt til et
fremmødt andet medlem.
stk. 3., generalforsamlingen afholdes
hvert år ved skoleårets start, dog ikke
senere end 30.09.

FORÆLDRE- OG STØTTEFORENING

FÆLLESARRANGEMENTER

Vedtægter.
§ 1. Foreningens formål:
stk. 1., at støtte Esbjerg Statsskoles ak
tiviteter på områder, hvor det offentlige
ikke yder hjælp, eller hvor denne hjælp
er utilstrækkelig (f.eks. kulturelle formål,
rejser og ekskursioner, sportsaktiviteter
m.v.), i samråd med skolens ledelse.
stk. 2., at formanden for foreningen del
tager i Esbjerg Statsskoles bestyrelse,
samt at medvirke til valg af forældrerep
ræsentant og suppleant til denne besty
relse.
stk. 3., at medvirke til formidling af et
samarbejde mellem skole og hjem, her
under at medvirke ved løsning af sociale
opgaver i tilknytning til Esbjerg Stats
skole, såfremt der måtte opstå behov
herfor.
§ 2. Medlemmer:
stk. 1., udover forældre til nuværende
elever kan som medlemmer optages

tilrettelægges af Fællesudvalget nogle
gange i løbet af året for alle skolens ele
ver
Alle kan komme med forslag til fæl
lesarrangementer. Der er mødepligt - for
fællesarrangementer er undervisning,
bare på en anden måde. Husk iøvrigt:
Hvis man skulker fra undervisning, er
det mest sig selv man snyder.

FORSIKRING
Eleverne er ansvarlige for lånte bøger,
ligesom forsætligt eller skødesløst øde
lagte genstande på skolen vil blive kræ
vet erstattet. En privat forsikring vil i
mange tilfælde kunne dække tabet. Ved
omklædning til gymnastik bør man de
ponere ure og punge hos gymnastiklæ
reren.
Hvis du har mange penge med i skole
en dag, bør de deponeres på kontoret.

FORÆLDREMØDER

FÆLLESUDVALG

Fællesudvalget består af 4 elevre
præsentanter, hvoraf den ene er elev
rådsformanden, 3 lærerrepræsentanter,
hvoraf den ene er formanden for pæda
gogisk råd, pedel og rektor, der er ud
valgets formand.
Repræsentanter vælges for et år ved
skoleårets begyndelse. Elevrepræsen
tanterne vælges blandt alle elever.
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Fællesudvalget træffer afgørelse ved
rørende fællesarrangementer, studie
kredse, faciliteter og praktiske forhold
på skolen, fritidsaktiviteter samt skole
fester.

GLEMTE SAGER

Tøj, madkasser m.v. bliver lagt i ska
bet ved indgangen til gymnastik. Skabet
er ikke aflåst. 3 til 4 gange om året vil
disse ting blive lagt til gennemsyn i kan
tinen. Hvis tingene ikke er fjernet ved
disse gennemsyn, bliver de afleveret til
genbrugscenteret.
Værdigenstande: Se i glasskabet ved
pedellokalet, eller spørg på kontoret el
ler ved pedellen. Uafhentede effekter vil
blive afleveret til genbrugscenteret i
starten af sommerferien.

Frisport: Om eftermiddagen er der i pe
rioder mulighed for at deltage i frisport.
Fritagelse: Fritagelse for idræt kan kun
ske på grundlag af lægeattest eller, hvis
hindringen for fysisk aktivitet er umid
delbart indlysende.
Tilvalg: Du har mulighed for at vælge
idræt som valgfag i 2. eller 3. g, hvilket
indebærer ekstra 4 timer om ugen i fa
get. Halvdelen af timerne bruges til teori,
den anden halvdel til praktik. Som i an
dre fag er der en afsluttende eksamen.
Turneringer: Hvert år deltager vi i regi
onale turneringer i fodbold, basketball,
volleyball og atletik for både drenge og
piger. Der er interne turneringer på sko
len alt afhængig af elevers og læreres
initiativ. Hvert år stiller skolen et hold til
»Vestkystløbet«, hvor alle interesserede
kan deltage.
Skoleballet: Idrætstimerne bruges til
dansetræning i ugerne op til skoleballet.

IDRÆT

Discipliner: Vi arbejder med traditionelle
discipliner som boldspil, konditions- og
styrketræning, dans og aerobic og mere
utraditionelle som gøgl, akrobatik og
forskellige former for utraditionelle bold
spil. I år har Esbjerg Tennisklub sat der
es faciliteter til rådighed. Vi har været i
roklub, skøjtehal, svømmehal og fitness
center. Desuden har vandreudstillingen
»Motion styrker livet« været på skolen,
den har alle elever besøgt.
Eleverne skal i løbet af deres gymna
sietid undervises i 2 holdidrætter, 2 indi
viduelle idrætter og 2 emner (ex. vinteri
dræt, ketcherspil m.m.) af sammen
hængende undervisningstid på min. 12
lektioner hver. Desuden skal eleverne
selv udforme et opvarmningsprogram.
Forskellige former for idrætsteori indgår
ligeledes. Forløbet i 1. g. fastlægges af
lærerne for at introducere eleverne til
idræt i gymnasiet. I 2. og 3. g er valgfri
heden større.
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KANTINE

Kantinen er åben hver dag til følgende ti
der:
08.55-09.00
10.45-12.00
09.45-10.00
12.45-12.55
sidstnævnte tid dog ikke fredag.
Der føres mælkeprodukter, juice, mi
neralvand, kaffe, the, chokolade, rund
stykker, smørrebrød, pita, salat, fiber
boller, is, frugt samt bagekartofler og
toast (bagekartofler og toast skal dog
forudbestilles).
For at kunne holde de mange åb
ningstider er det nødvendigt, at I selv
hjælper til, såsom samle service for en
den af bordet ud mod midtergangen og
ikke bruge servicet til tobaksaffald. Dis
se små ting er med til at skabe et godt
forhold til kantinepersonalet.

KANTINEUDVALGET
består af tre elever og to lærere. Kanti
neudvalget forhandler med kantinebe
styreren om kantinens vareudvalg, åb
ningstid og priser. Kantineudvalget kon
trollerer kantinens regnskab. Lærer- og
elevrepræsentanter vælges i august.
KARAKTERER

Standpunktskarakterer gives i no
vember og i marts. Årskarakterer ved
slutningen af skoleåret.

KLÖVER-FONDEN
er grundlagt af en tidligere geografilærer
ved skolen T. Klüver. Den bestyres af et
medlem af pædagogisk råd, valgt for et
år ad gangen, og rektor. Har man øko
nomiske problemer i forbindelse med en
ekskursion, afleverer man en skriftlig
ansøgning om tilskud til denne. I ansøg
ningen oplyses de forventede udgifter,
det ønskede beløbs størrelse, ekskursi
onens varighed, samt en begrundelse
for ansøgningen.

KONTAKT

I skoleåret 1991/92 har elever og læ
rere fra Esbjerg Statsskole aflagt besøg
på flere virksomheder og institutioner. Vi
har ligeledes haft den glæde på skolen
at modtage besøg udefra.
Esbjerg Statsskole takker for velvilje og
imødekommenhed fra følgende virk
somheder, institutioner og enkeltperso
ner, og vi håber på fortsat godt samar
bejde:
999, Andelssild v. Hans Otto Sørensen
Blika
Den Katolske Kirke, Esbjerg

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole,
Kemisk Institut v. Hilmer Sørensen °
Den Økologiske Jordbrugsskole, Åby
bro
Det Danske Teater, København
Eksperimentariet, København
Erhvervssekretariatet i Ribe Amt, Es
bjerg
Erik Müller, fhv. politiinspektør
Esbjerg Farve- og lakfabrik v. G. Schöer
Esbjerg Havn
Esbjerg Kommune, Teknisk Forvaltning
Esbjerg Oilfield Services
Esbjerg Turistkontor
Fanø Turistkontor
H. C. Ørsted Instituttet, København
Hermitage Hotel
Hjerting Hotel
Hugo Møgelberg A/S v. Poul Seehagen
Hærens Kampskoie, Oksbøl, v. Major R.
S. Nissen
Kemira, Fredericia, v. F. Bjerring-Kristensen
Kommunekemi, Nyborg, v. T. Hansen
Københavns Mode- og design Skole
Lars Rand Jensen, politimester
Larsen Rejser
Levnedsmiddelkontrollen, Varde, v.
Niels Hald
Miljø- og levnedsmiddelkontrollen,
Ribe, v. Dan Møller
Mou Dybfrost v. Chr. Jespersen
Mælkebøtten, Gørding, v. Birthe og
Bent Degn
Novo Nordisk, København, v. M. Gamstrup, Carlsberg Bryggerierne
Park Hotel
Planetariet, København
Rosendahls Bogtrykkeri
Rynkeby, Rynkeby
Seelen A/S
SID-Fabrik, Esbjerg
Tjæreborg Rejser
TV 2, Odense
Varde Bank, v. Ejgil Starup
Vestjyske Slagterier
West Drops
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World Tourist
Århus Universitet, Fysisk Institut v. Finn
Folkmann

KONTORET
På kontoret afhentes ansøgningsske
maer til legater, SU, befordringsgodt
gørelse. Kontoret udleverer efter an
modning bekræftelse på skolegang,
udskrift af eksamensprotokollen eller
udstedelse af eksamensbevis på en
gelsk, fransk eller tysk mod betaling af
50 kr. Husk: ændringer af navn og ad
resse skal straks meddeles kontoret.
Kontoret kan kun undtagelsesvis på
tage sig at viderebringe meddelelser til
eleverne.
Kontortid kl. 9-14, kontoret er lukket i
1. frikvarter.

KFS
OBS!
Davs, vi er nogle elever, der samles til
KFS (KFS = kristelig forening for stude
rende) på skolen. Vi samles, fordi vi tror
på Gud, som giver livet mening, for han
er sandhed, kærlighed og glæde.
Kom og vær med til musik, sang, bøn,
andagt og hygge.
Er du frisk, så ses vi i lok. nr. 108 kl.
11.45-12.00 tirsdag og torsdag.
Hilsen os.

Esbjergensersamfundets Legat:
Afkast ca. 2.000,- kr. uddeles i en eller
flere portioner ved skoleårets afslutning
som støtte til ferie for skolens elever.
Ansøgning på skema senest 1. maj.
Esbjerg Statsskoles Jubilæumslegat:
Afkast ca. 4.500,- kr. ydes til flittige og
modne elever som støtte til fortsat sko
legang på Statsskolen. Ansøgning på
skema senest 1. maj.
Esbjerg Statsskoles Legatfond:
Afkast ca. 6.500,- kr. ydes som studie
støtte til dygtige og flittige elever, udgå
et fra Esbjerg Statsskole. Ansøgnings
frist 15.august.
Esbjerg Statsskoles Studiefond:
Fondens midler udlånes til studerende,
udgået fra Esbjerg Statsskole, specielt
til hjælp i begyndelsen af studierne. An
søgningsfrist 15. september.
Lektor H.E.Petersens Legat:
Årlig udbetaling ca. 60.000,- kr. gives til
flittige elever og studerende udgået fra
Esbjerg Statsskole. Ansøgningsfrist 15.
januar.
Neptun Legatet:
Stiftet i 1986. Legatet tilstræbes ved ga
ver og på anden måde at blive så rigt, at
det årlige afkast kan dække et års stu
dier ved en højere læreanstalt. Legatet
uddeles af skolebestyrelsen på indstil
ling af bl.a. Neptuns bestyrelse.
Pedel H.P.Jensen og hustrus Mindele
gat:
Afkast ca. 1.800,- kr. gives ved juleaf
slutningen i en eller flere portioner til flit
tige og trængende elever. Ansøgnings
frist 1. december.

LEGATER

LUKKETIDER
Blichfeldts Legat:
Afkast ca. 1.500,- kr. gives til årets stu
dent med det højeste gennemsnit.
Engers Hansens Boglegat er sammen
lagt med Pedel H. P. Jensen og Hustrus
Mindelegat.
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Skolen åbnes hver dag kl. 7.00 og luk
ker efter 9. time kl. 16.25, fredag dog kl.
16.00. Ophold på skolen efter alminde
lig skoletid kun i forbindelse med skole
arbejde eller efter aftale.

LÆRERFORSAMLING
er sammensat af samtlige lærere ved
skolen. Lærerforsamlingen drøfter for
hold vedrørende undervisningen og ele
verne, f.eks. karaktergivning og opryk
ning til højere klasse. Eleverne har ikke
adgang til disse møder.

MEDBESTEMMELSE
Gymnasiebekendtgørelsens § 5 giver
eleverne medbestemmelse om under
visningens form og indhold. Det bety
der, at undervisningen skal tilrettelæg
ges i et samarbejde mellem lærer og ele
ver under hensyntagen til de gældende
regler for faget. Medindflydelse forud
sætter, at man kender sine rettigheder
og pligter. Kun ved indsigt og gennem
aktivitet kan man få medindflydelse.
Medbestemmelse er ikke blot be
grænset til det rent undervisningsmæs
sige. Du kan også være med til at præge
det generelle gymnasiemiljø.

MUSIK
På Statsskolen møder man overalt mu
siklivets mangfoldige manifestationer,
hvadenten det drejer sig om minderige
mestersangere ved morgensamlinger
ne, eller malabariske modulationer i
mellemtimerne, når musiklokalets væg
ge vibrerer af megawatt.
Her findes - ud over den egentlige
musikundervisning - både SM (»sød
musik«, opstår mellem hjerter) og FM
(»frivillig musik«, opstå uden for skoleti
den).
Har Du lyst til at spille i orkester, synge
i kor, låne øvelokaler til Din egen gruppe
eller bare fumle med musikcomputeren,

så snak med Din musiklærer ved skole
årets begyndelse, og lyt til de kloge ord
der falder fra hende/ham ved morgen
samlingerne, kort sagt: MUSIK MÅ DER
TIL, MØD OP OG VÆR MED!

MØDEPLIGT

Der er mødepligt i gymnasiet, og der
føres nøje regnskab med elevernes til
stedeværelse. Ved længerevarende
sygdom kan der i visse tilfælde arrange
res undervisning i hjemmet eller på ho
spital. Kortere fravær meddeles skolen
skriftligt med angivelse af årsagen til fra
været underskrevet af forældrene. Ele
ver over 18 år kan selv underskrive.
Elever, der har passet skolearbejdet
d.v.s. afleveret de skriftlige opgaver og
ikke forsømt, får tilladelse til at gå til ek
samen i begrænset pensum, og i et be
grænset antal fag.

Dårlig pasning af skolearbejdet kan
medføre:
1. at man ikke oprykkes til næste klas
se.
2. at man skal til eksamen i alle fag og
udvidet pensum.
3. at man bortvises fra skolen.

NEPTUN
Neptun blev grundlagt i 1910 og er
Statsskolens elevforening. I begyndel
sen var det primære formål med forenin
gen at arrangere litterære foredrag,
digtkonkurrencer og andet kulturelt. De
traditionelle Neptunfester var således
noget sekundært i forhold til forenin
gens øvrige arrangementer.
Siden er udviklingen gået i en anden
retning, og festerne er i dag det egentli
ge eksistensgrundlag.
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Imidlertid er der fremkommet ønsker i
Neptun og fra anden side om at genop
tage disse øvrige »arrangementer«. Ikke
forstået sådan, at Neptun skal være en
litterær forening. Det man ønsker er al
ternative arrangementer udover fester
ne: bl.a. filmaftener, debatter, foredrag
o.s.v.
Umiddelbart efter sommerferien af
holdes den ordinære generalforsamling,
hvor bl.a. bestyrelsen sammensættes.
Alle elever og lærere har adgang til ge
neralforsamlingen, og Neptun opfordrer
i særdeleshed de nye elever til at være
aktive i foreningen.
Det er sjovt, spændende og interes
sant at være Neptunmedlem, men sam
tidig dog hårdt, idet medlemsskab af
bestyrelsen betinger, at man deltager i
oprydningsarbejdet efter festerne.
løvrigt skal det tilføjes at samtlige ele
ver på skolen skal købe et Neptunkort
for at få adgang til festerne.

4. Man rydder op efter sig både i under
visningslokaler og i kantinen og
hænger stolen op på plads.
5. Kortspil om penge er ikke tilladt.
6. Man viser hensyn - også offentlig
ejendom behandles hensynsfuldt.

PARKERING
Biler og motorcykler henvises til par
keringspladsen, indkørsel fra Haraldsgade, eller på gaden i den side der ven
der ind mod skolen.
Cykler og knallerter parkeres under
lætagene i skolegården og i området
mod øst, indkørsel fra Svendsgade og
Haraidsgade.
Der må ikke parkeres biler, cykler,
knallerter i opkørselen ved containeren.

PEDEL

OPSLAGSTAVLER

Opslagstavlen over for lærerværelset
på 1. sal er den officielle opslagstavle.
Her opsættes meddelelser fra rektor, in
spektor, studievejleder etc. Læg jævn
ligt vejen forbi og læs opslagene grun
digt.

Pedellens kontor finder du i kælderen.
For at dagligdagen skal kunne fungere
så gnidningsløst som muligt, bedes du
meddele fejl og mangler til pedellen
For at hjælpe rengøringsassistenter
ne, og for at få så godt et miljø som mu
ligt, beder vi dig være os behjælpelig
med oprydningen af klassen/elevkantinen, når du forlader denne.

ORDENSREGLER

Ordensreglerne er få og derfor nem
me at overholde:
1. Indtagelse af alkoholiske drikke og
andre rusmidler er ikke tilladt.
2. Tobaksrygning er kun tilladt på til
ladte steder.
3. Indtagelse af mad og drikke er kun
tilladt i kantinen.
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PÆDAGOGISK RÅD

består af samtlige lærere. Pædago
gisk Råd afgiver indstillinger om skolens
bevillinger og har større eller mindre ind
flydelse på skolens øvrige anliggender.
Formand: Ole Larsen.

PÆDAGOGISK VÆRKSTED

RENGØRING

Elever må kun opholde sig i pædago
gisk værksted i følgeskab med en lærer
(f.eks. i forbindelse med arksamling og
hæftning). Antallet af elever bør i sådan
ne tilfælde normalt ikke overskride tre.

Ønsker du at møde til en ren skole
hver morgen?
Det tager ca. 10 sekunder at hænge
din stol på plads, altså ingen tid for dig
men rengøringsassistenterne kan des
værre ikke nøjes med at hænge een stol
op!
Hvis du bruger 10-15 sekunder, inden
du forlader skolen, til at samle dit affald
sammen, samt hænger din stol på
plads, får rengøringspersonalet mere tid
til at holde din skole ren!

SKOLEBALLET

Hvert år afholdes det traditionelle
Store Skolebal, som afviger fra Neptunfesterne ved dets specielle form. Det er
2.g’ernes opgave at arrangere dette bal,
hvis forløb er som følger: først en revy,
lavet og opført af eleverne på skolen,
spisning med forældre, derefter lan
ciers, først l.g’erne bagefter 2.-og
3.g’erne, og tilsidst bal. Til denne fest in
viterer vi forældrene til 1. og 3. g.
Allerede før jul bliver der indkaldt til
møde for alle, der er interesserede i at
deltage i organiseringen af skoleballet
og revyen. Forskellige udvalg bliver
nedsat: barudvalg, billetudvalg, mu
sikudvalg etc.

RINGETIDER

1. time 8.10-8.55
2. time 9.00-9.45
3. time 10.00-10.45
4. time 10.50-11.35
spisepause 11.35-12.00
5. time 12.00-12.45
6. time 12.55-13.40
7. time 13.50-14.35
8. time 14.45-15.30
9. time 15.40-16.25

SKOLEBESTYRELSE

Esbjerg Statsskoles bestyrelse pr. 1/8 1992:
Bestyrelsens sammensætning:
1 medlem udpeget af amtsrådet ............................................................ Hans Beider
1 medlem udpeget af Esbjerg Byråd ..........................
Freddie Madsen
1 medlem udpeget af Esbjerg Erhvervsråd ............................ Torben Skot-Hansen
Rektor for SUC ............................................................................... Jan Magnussen
Formanden for Forældre-støtteforeningen ....................................... Knud Svarrer
Medlem af Støtteforeningen ...................................................... Peter Christiansen
Formanden for Pædagogisk Råd ......................................... Ole Gadsbølle Larsen
Repræsentant valgt af Pædagogisk Råd ....................................................... vælges
2 elevrepræsentanter ...................................................................................... senere
Medlem valgt af tekn.-admin, personale .................................... Flemming Larsen
Formand for bestyrelsen: Knud Svarrer, Rolfsgade 106, 6700 Esbjerg, privat tlf.
75 13 13 50; arbejde 75 12 31 33
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§ 5 Bestyrelsens beføjelser.

Stk. 1 Bestyrelsen udøver sin virk
somhed inden for de mål og rammer,
der er fastsat i henhold til lovgivningen
eller efter beslutning om delegation i
amtsrådet
Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter det
maksimale antal elever i klasserne ved
skolen i overensstemmelse med den
minumumsramme for klassestørrelser i
amtskommunens gymnasieskoler, som
amtsrådet fastsætter.
Stk. 3 Bestyrelsen fastlægger efter
indstilling fra rektor skolens fagudbud.
Amtsrådet kan pålægge bestyrelsen at
tilbyde bestemte fag.
Stk. 4 Bestyrelsen fastlægger efter
indstilling fra rektor skolens ferieplan.
Stk. 5 Bestyrelsen formidler et sam
arbejde mellem skole og hjem og med
virker ved løsningen af sociale opgaver i
tilknytning til skolen.
Stk. 6 Bestyrelsen fastlægger sko
lens ordensregler.
Stk. 7 Bestyrelsen medvirker ved
større byggesager på skolen og kan stil
le forslag til amtsrådet om bygningernes
forbedring.
Stk. 8 Bestyrelsen fsatlægger efter
indstilling fra rektor skolens budget. Be
styrelsen træffer herunder beslutning
om elevers afholdelse af udgifter til un
dervisningsmidler.
Stk. 9 Bestyrelsen træffer efter ind
stilling fra rektor beslutning om speci
alundervisning, jfr. gymnasieloven § 8,
stk. 3.
Stk. 10 Bestyrelsen kan afgive udta
lelser og stille forslag til amtsrådet om
alle spørgsmål vedrørende skolen, dog
ikke personforhold. Bestyrelsen skal af
give udtalelse om alle spørgsmål, som
forelægges den af amtsrådet.
Stk. 11 Bestyrelsen redegør årligt for
sin virksomhed.
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SKOLEBLAD

Læs PT, skriv din mening i PT. Redak
tør: Bent Hovmand-Olsen.

SKRIFTLIGE OPGAVER
skal afleveres til tiden. Undladelse heraf
registreres ligesom forsømmelser og
kan få alvorlige følger. Se under møde
pligt.

STUDIEKREDSE

Ønsker en gruppe elever at studere et
emne, der falder udenfor den almindeli
ge undervisning,og kan en kvalificeret
lærer skaffes, ansøger man om oprettel
se af studiekredsen hos fællesudvalget.
Studiekredsen afholdes udenfor almin
delig skoletid.

STUDIEREJSER

Langt de fleste klasser eller valghold
vil i løbet af gymnasiets tre år få mulig
hed for at komme på studierejse til ud
landet.
Studierejse er fagligt studium i et an
det land. Inden for hele gymnasiets fa
gække er det muligt at arrangere studie
ture til udlandet, det kræver blot, at læ
rer og elever er enige om emne og rejse
mål samt rektors tilladelse. Emnet ind
går så senere i eksamenspensum sam
men med det øvrige stof.
Studierejserne er sammen med
ekskursionerne underlagt skolens nor
male regler for mødepligt. Det vil sige, at
deltagelse er obligatorisk. Studierejser
betales af eleven selv.

I skoleåret 1991 -92 har vi besøgt: Oden
se, København, Bruxelles, Lübeck,
München, Wien, Rom, Barcelona, Tjek
koslovakiet og Cypern.

STUDIEVEJLEDNING

Studievejledningen forestås af føl
gende vejledere: Hanne Andreasen, El
len Husted Christensen, Christian Norup, Lars Mikkelsen, Peter Smith.
Studievejlederne giver vejledning
klassevis og individuelt. Han/hun kan
hjælpe med studievalg og erhvervsvalg,
du kan tale med ham/hende om dine
personlige problemer og bruge ham/
hende som kontaktperson til instanser
uden for skolen.
Du skal vide, at studievejlederne har
tavshedspligt, dvs. at de oplysninger
han/hun måtte få om dig kun kan videre
gives med din tilladelse. Du skal også
vide, at studievejlederne ikke nødven
digvis er en af lærerne i din klasse.
Studievejledernes kontor findes på 1.
sal ved siden af administrationskonto
rerne.
Hver studievejleder har bestemte
træffetider, som opslås i alle klasser ved
skoleårets begyndelse. På kontoret fin
des et erhvervskartotek samt en mæng
de foldere, bøger, hæfter med oplysnin
ger om studier, økonomiske forhold, di
verse erhverv, kollegier, adresser m.m.,
der er til elevernes disposition. Desuden
bliver der fremlagt informationsmateri
ale på hylderne overfor studievejleder
kontoret, og også opslagstavlen til
venstre for kontoret kan være nyttig at
studere, hvis du ønsker aktuelle oplys
ninger om studier og erhverv samt kur
sus såvel indenlands som udenlands.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Ansøgningsskema afhentes og afle
veres på kontoret.
Man er berettiget til forældreindtægtsbestemt støtte kvartalet efter,
man er fyldt 18 år. Kvartalet efter det
fyldte 19. år kan man få støtte uafhæn
gig af forældreindkomst.
Alle over 18 år kan efter ansøgning få
tildelt statslån.
Husk at søge i god tid, da man ikke
kan få støtte med tilbagevirkende kraft.
Der skal kun søges een gang i et gym
nasieforløb.

TELEFON

Mønttelefon findes ved hovedindgan
gen: 75 45 19 69.

TERMINSPRØVER
Terminsprøver holdes om foråret i 2.
og 3. g.

TOBAKSRYGNING
er meget dyrt og livsfarligt. Det er kun til
ladt i særligt anviste lokaler.

TYVERI

forekommer desværre. Hvis du har
mange penge med i skole en dag, bør
pungen deponeres på kontoret.
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UGESEDDEL
Vær orienteret om hvad der foregår på
Skolen. Læs din ugeseddel grundigt.
Ugeseddelen udkommer hver fredag.

VIKARORDNING
Sygemelding fra lærere skal tilgå in
spektor kl. 7.55-8.00 (tlf. 75 12 46 88) evt. kl. 18.00-18.30 (tlf. 75 12 58 47).
Meddelelser om skemaændringer
sættes op på skolens officielle opslag
stavle på 1. sal.
Sædvanligvis gives der fri i 1. lektion,
hvorfor inspektor som oftest telefonerer
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til den elev, der sætter telefonkæden i
gang, såfremt sygemelding tilgår ham
om aftenen. Klasserne/valgholdene bør
derfor i egen interesse etablere telefon
kæder og meddele inspektor hvem der
starter kæden.
Ved læreres deltagelse i kursus, eks
kursion, lejrskole, censur m.m. oriente
res eleverne i god tid af faglærerne og/
eller insp. Skolens inspektor erChr. Norup.

ÅRSPRØVER
Der afholdes mundtlige og skriftlige
årsprøver efter 1. og 2. g.

AF SKOLENS DAGBOG

Susanne Stender, Esbjerg Gymnasium, begynder pædagogikum i Idræt.
Henrik Jensen, Esbjerg Gymnasium, begynder pædagogikum i Historie.
Claus Jønge Jungersen, Ribe Katedralskole, begynder pædagogikum i
Matematik.
03/09
Irene Kartved, Varde Gymnasium, begynder pædagogikum i Dansk.
05/09
Anette Vind, Ribe Katedralskole, begynder pædagogikum i Dansk.
11/09
Møde om skolebladet PT i biblioteket.
12/09
DGS-høring i aulaen.
15/09
Symfoni koncert i aulaen.
17/09
Atletikstævne på Vestjysk Gymnasium, Tarm.
19/09
Forældremøde, 1g.
Uge 39 3 Bl på lejrskole.
25/09
Fodboldstævne i Varde.
Atletikstævne i Randers.
26/09
3 KE på ekskursion til Kommunekemi og Kimira.
Generalforsamling i Forældre- og Støtteforeningen.
27/09
Gæstelærer fra kriminalpolitiet taler om bander i Esbjerg.
01/10
Basketballstævne.
Fællesarrangement: Stand-up Comedy med lan Burns.
04/10
3 EØ på besøg hos SID-Fabrik, Esbjerg.
08/10
Eleverne vælger fag til 3. årsopgaven.
Morgensamling med Jens Shanananananabidubidej.
09/10
10 unge russere besøger 2 ru.
10/10
Alle medvirkende i musicalen møder i aulaen til introduktion og rolleforde
ling.
21/10
Fhv. politiinspektør Eril Müller taler om sit ophold i tysk koncentrationslejr.
23/10
Introduktion til Tommi’s Rockshow.
28/10
Elever fra Skads Skole på besøg.
30/10
Fodboldkamp mod Esbjerg Gymnasium.
31/10
Elever fra Sædding Skole på besøg.
03/11
Symfonikoncert i aulaen.
04/10
Klassemøde for 3x’s lærere.
06/11
Regionsstævne i håndbold for drenge i Tarm.
Elever fra Hjerting Skole på besøg.
Morgensamling ved idrætslærerne.
Henrik Jensen pædagogisk prøve Historie.
07/11
Operation Dagsværk.
08/11
Irene Kartved pædagogisk prøve i Dansk.
Regionsstævne i håndbold for piger i Hallen.
Uddannelsesdag på Odense Universitet.
09/11
11/11
Skolebladsmøde.
Susanne Stender pædagogisk prøve i Idræt.
14/11
Fællesarrangement: Afrikansk korsang.
Bestyrelsesmøde.
02/09
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19/11
20/11
25/11
26/11
27/11
29/11
03/12
04/12
05/12
06/12
08/12
09/12
12/12
18/12
19/12
20/12

1992
08/01
13/01
15/01
20/01
21/01
22/01

Morgensamling: Margretes Triumftog.
Claus Jønge Jungersen pædagogisk prøve i Matematik.
Forældrekonsultation for 1a, y, z.
Forældrekonsultation for 1b, x, u.
Forældrekonsultation for 1c, v.
Folkeskolens besøgsdag.
3årsopgaven afleveres på kontoret.
Håndboldfinale for piger i Rødovrehallen.
Besøg af rektor, lærere og elever fra Horsens Statsskole.
Forældrekonsultation 2 og 3g.
Regionsstævne i volleyball på Esbjerg Gymnasium.
Morgensamling: Operation Julepynt / Smukke Jens og Flotte André.
Julekoncert.
Teater i aulaen.
Susanne Stender afsluttende pædagogisk prøve i Idræt.
Anette Vind afsluttende pædagogisk prøve i Dansk.
Henrik Jensen pædagogisk prøve i Historie.
Claus Jønge Jungersen afsluttende pædagogisk prøve i Matematik.
Musikdag: Messias, Afrokor, Dans og bevægelse, Indstudering af lille kor
sats.
Juleafslutning, det indstuderede forevises.

Irene Kartvedt afsluttende prøve i Dansk.
Elever fra Rørkjær Skole på besøg.
Henrik Jensen afsluttende prøve i Historie.
Elever fra Danmarksgadesskole og Skt. Nikolaj Skole på besøg.
Elever fra Bryndum Skole på besøg.
Elever fra Vestervangsskolen på besøg.
Morgensamling: Juleshow / Smukke Jens og Flotte André.
Lanciersaften for forældre.
28/01
3 Eø på besøg hos Vestjyske Slagterier.
Hvidbogsdiskussion.
29/01
Elever fra Marcusskolen på besøg.
29/01
Elever på besøg fra Hærens Officersskole.
Uge 6 3 Bk og 3 FRO på studierejse til Bruxelles.
a3 Id på skikursus i Tjekkoslovakiet.
03/02' 3 SA til Odense.
3 KE og 3 Ge til København.
04/02
Elever fra Nordvangsskolen på besøg.
05/02
3ab TY til Lübeck.
3 ungarske embedsmænd og politikere besøger skolen.
06/02
7 elever deltager i Georg Mohr konkurrencen.
Politimester Lars Rand Jensen holder foredrag om Cypern.
17/02
Fællesarrangement i Esbjerg Teater: »Herre og Skygge« opført af Det
Danske Teater.
24/02
Valgfagsorientering for forældre til elever i 1 og 2 g.
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25/02

03/03
05/03
Uge 11

19/03

25/03
27/03
30/03
01/04
02/04
03/04
07/04
08/04
09/04
24/04
27/04
29/04
05/05

06/05
07/05
08/05
11/05
12/05
14/05

Morgensamling: Neptun og EF.
2 SA på besøg i Varde Bank.
Frants Andreasen holder foredrag om Erhvervsøkonomi i gymnasiet for
Junior Chamber Vest på KJ Maskinfabrik i Hjerting.
Foredrag for forældre og elever om genteknologi ved Hanne Skalborg
Jensen og Ole Sand.
Fællesarrangement: Koncert med Esbjerg Ensemble.
Terminsprøver.
2b rejser til Wien, 2c til Barcelona, 2xogytil Rom, 2ztil Cypern, 2u til Mün
chen, 2vtil Berlin.
CG, HN, RM, KJ og UO på Esbjerg Kunstpavillon, om praktisk anvendelse
af Esbjerg Kunstforenings samling.
Hvidbogsmøde.
Claus Jønge Jungersen pædagogisk prøve i Billedkunst.
Besøg af russiske skoleelever.
Henrik Jensen pædagogisk prøve i Musik.
Møde i Kælderombygningsudvalget.
Irene Kartvedt pædagogisk prøve i Kemi.
Musicalen »Romeo og hende der...« opføres af skolens Teaterkompagni.
Musical.
Musical.
Morgensamling: Amnesty International.
Hvidbogsmøde.
2b på besøg hos Ribe Amts Erhvervssekretariat.
Susanne Stender pædagogisk prøve i Matematik.
En teatergruppe fra Berlin opfører Georg Büchners »Woyzeck«, på tysk.
Kl, OL, BH til møde om netværk på Ringe Gymnasium.
Morgensamling: Fernisering af udstillingen »Motion styrker livet«.
Eksamensorientering for alle i aulaen.
Foredrag for forældre og elever omkring udstillingen »Motion styrker liVCfl«.
Irene Kartvedt afsluttende pædagogisk prøve i Kemi.
Susanne Stender afsluttende pædagogisk prøve i matematik.
Festlig afslutning for alle 3g’ere samt lærere.
3g’s mundtlige eksamensplan offentliggøres.
3g skriftlig eksamen begynder.
Claus Jønge Jungersen afsluttende pædagogisk prøve i Billedkunst.
2s skriftlig eksamen.
Sidste undervisningsdag for 1g.
Eksamensplan for 1 og 2g offentliggøres.
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Bagsidebilledet er en gengivelse af et maleri (uden titel) af Peter Mandrup (f. 1949),
indkøbt 1990 af Ribe Amts Kunstudvalg og uddeponeret på Statsskolen 1991. (Olie
på papir). Peter Mandrup hører til gruppen af nyekspressionistiske malere der ar
bejder med udtryksfulde heftige penselstrøg. Om sine billeder siger kunstneren
selv, at der bag dem er en tanke om en flade, der undervejs i maleprocessen får
rumlige associationer. Bag processen er der nogle bærende principper, en slags
hemmelig geometri, der som tanke styrer maleriet og som udspænder dette fra
starten.

